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Het Lopend Vuurtje
Beste Kroevendonkers,
Een nieuw Lopend Vuurtje boordevol Kroevendonknieuws. Veel leesplezier!

De hartelijke felicitaties voor onze jarigen!
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!
Samantha Bogaerts, groep 6B
Ardy Knappers, groep 8B
Bradley Sebregts, groep 4B
JUF MARLOES
JUF JOYCE S
Naomi Grobben, groep 8A
Limma Omar, groep 8B
Naïl Razzouki, groep 4A
Anas Ayaou, groep 2D
Lina Koen, groep 5B
JUF NADIA
Safouan Boutasghount, groep 8A
Nelsan Adriano, groep 7B
JUF KATINKA
JUF MARJANKA
Romeniek, peutergroep
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We komen steeds dichterbij onze eigen
buitenschoolse opvang! We hebben de
aanvraag bij de GGD ingediend om te
mogen starten en ook heeft onze raad van
toezicht groen licht gegeven! Op dit moment
zijn we druk met het werven van personeel.
Begin november (tijdig voor het eventueel
opzeggen van lopende contracten als u nu
al elders gebruik maakt van buitenschoolse
opvang) hopen we te kunnen aangeven of u
de kinderen kunt aanmelden. Als u interesse
heeft in de Kroevendonk-bso dan kunt u dit
wel alvast kenbaar maken via een e-mail
naar Elna Wattel (ewattel@kroevendonk.nl).
Als alles volgens planning gaat verlopen
starten we direct na de kerstvakantie op 10
januari 2022.
Informatie over de buitenschoolse opvang is
ook te vinden op onze site:
www.kroevendonk.nl. Hier vindt u ook alvast
de openingstijden.

Een heel hartelijk welkom voor
Vinchenzo (groep 1D) en Zoë en
Bashir in de peutergroepen.
Welkom en veel plezier bij ons op De
Kroevendonk

Het is in verband met het maken van
een goede planning voor ons
belangrijk om tijdig aan te melden.
Voor kinderen die dit schooljaar 4 jaar
worden is het verstandig om
binnenkort een afspraak te maken.






peutergroepen: juf Elna
(ewattel@kroevendonk.nl).
kleutergroepen: juf Vera
(voomen@kroevendonk.nl).
overige groepen basisschool:
meneer Teun
(tdekker@kroevendonk.nl).
Stichting Wij Samen: Albertina of
Marjanka
(info@stichtingwijsamen.nl).

Hallo allemaal,
Ik ben Mariska van 't Hooft, sinds kort
moeder van een tweeling en samen
met mijn vriend woon ik in Roosendaal.
Na mijn opleiding heb ik op
verschillende werkplekken in de
kinderopvang, gehandicaptenzorg en
ambulante hulpverlening gewerkt. Nu is
het tijd voor een mooie en nieuwe
uitdaging bij Wij Samen en daar heb ik
onwijs veel zin in.
Tot snel! Groetjes Mariska
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanaf 17 november krijgen de kinderen
op woensdag, donderdag en vrijdag fruit
of groente op school. De school doet
namelijk mee met EU-Schoolfruit! De kern
van het EU-Schoolfruitprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in
de klas. Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is
niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het programma loopt tot 22 april. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen zelf op deze
dagen fruit of groente mee naar school nemen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws vanuit de Kruiskerk
Zondag 24 oktober is er weer kliederkerk. Na anderhalf jaar is dit weer in de Kruiskerk zelf.
We gaan aan de slag met het verhaal van Bartiméus. Hij is
blind en probeert door te bedelen aan geld te komen.
Wanneer Jezus langs komt, wil Bartiméus hem graag
spreken. Hij vraagt of Jezus ook bij hem komt ook al zeggen
de mensen om hem heen dat hij stil moet zijn. Maar
Bartiméus vertrouwt op Jezus.
De kliederkerk heeft om 10.30 uur een inloop met koffie en
limonade. Om 11.00 uur start de kliederkerk met allerlei leuke
werkvormen voor jong en oud. Om ongeveer 12.00 uur
sluiten we de kliederkerk af met gezamenlijk eten.
We vinden het heel leuk als jullie ook komen samen met je
vader, moeder, opa of oma. Het adres is de Kruiskerk, Sint
Lucasplein 1, Roosendaal.
Hartelijke groeten uit de Kruiskerk

Volgende week is het herfstvakantie. We hopen dat jullie
allemaal een leuke vakantie hebben. Op maandag 1
november zien we dan iedereen weer op school of op de
peutergroep. Wij Samen is geopend op 25, 26 en 27 oktober
2021.

Na de vakantie op dinsdag 2 november doet De
Kroevendonk mee met het Nationaal Schoolontbijt.
We vragen om aan uw kind een bord, mes, vork, lepel en mok mee
te geven op die dag (eventueel voorzien van naam). Het
ontbijtpakket bestaat onder andere uit: volkorenbrood, volkoren
matzecrackers, glutenvrij brood, boter, kaas, appelstroop,
bosvruchtenjam, komkommer, appels, halfvolle melk, thee en
yoghurt. Ieder jaar wordt het nationaal schoolontbijt samengesteld
volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. De inhoud varieert, maar de gezonde keuze
voor ieder kind blijft natuurlijk! En keuze is er genoeg.
We wensen de leerlingen smakelijk eten die ochtend.
WAAROM ONTBIJTEN: De dag starten met een
gezond ontbijt: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen. Dit
zijn vijf eenvoudige vuistregels om te onthouden: 
ONTBIJTEN GEEFT JE ENERGIE  ONTBIJTEN
LEVERT VOEDINGSSTOFFEN  ONTBIJTEN
HELPT JE STOELGANG  ONTBIJTEN HOUDT JE
GEZOND  ONTBIJTEN IS LEKKER EN GEZELLIG

Het schakelproject op De Kroevendonk

Heeft u al van het schakelproject gehoord? Nee?
Dat komt goed uit, want in dit Lopend Vuurtje
wil ik u daar graag wat over vertellen.
Nadat we vorig schooljaar zijn gestart met het
schakelproject voor de groepen 1 t/m 3, zijn we
dit jaar ook van start gegaan in de groepen 4 t/m
7! Maar wat houdt dit project nu precies in? En
wie doet dat dan?
Mijn naam is Nienke Hoogerbrugge en ik ben
sinds een aantal jaar ook leerkracht voor
kinderen die Nederlands als tweede taal hebben
(NT2-leerkracht). Samen met juf Astrid werken wij met groepjes kinderen die wat extra's
kunnen gebruiken op het gebied van taal. Taal is immers ontzettend belangrijk om de vakken
op school goed te kunnen volgen, maar ook om zelfredzaam te worden in de maatschappij
heb je veel taal nodig. Bij de groepen 1/2 bieden we veel woorden aan rondom het thema
wat in de klas besproken wordt. Zo zijn we op dit moment begonnen met het nieuwe thema
'Herfst'. We proberen op verschillende manieren zoveel mogelijk woorden te leren, en dat
doen we niet alleen maar binnen! In de groepen 3 volgen we de methodethema's van Veilig
Leren Lezen. Hier zijn we nu bezig met het thema 'Dag en Nacht' en bespreken we veel
begrippen rondom tijd. Voor de groepen 4 t/m 7 volgen we de thema's van de taalmethode
STAAL. Deze thema's zijn erg divers en ook hier proberen we op een afwisselende manier de
woorden aan te bieden. Misschien heeft u, als uw kind het schakelproject volgt, wel
verhalen gehoord over wat we hebben besproken. Mocht u meer willen weten of vragen
hebben, dan kunt u mij altijd mailen (nhoogerbrugge@kroevendonk.nl).
Nienke Hoogerbrugge

Vreedzame school: Training
mediatoren

Naar de bibliotheek

Zoals u misschien wel heeft meegekregen, hebben
we ook dit najaar weer leerlingen van groep 7 en 8
getraind tot mediatoren. Vrijdagmiddag 8 oktober
werd de training afgesloten. Het was erg fijn en
goed om met deze kanjers te hebben gewerkt.
Het waren 3 leerzame en fijne trainingsmiddagen.
De mediatoren hebben geleerd welke
vaardigheden ze nodig hebben om een conflict op
te lossen. Zo hebben we met elkaar o.a. het stevig
staan, het samenvatten en het actief luisteren
geoefend. Het mediëren gebeurt altijd volgens
vaste stappen via het stappenplan. Hier hebben we
volop mee geoefend in de grote groep en ook in
kleine groepjes. Er werden dan conflicten
nagespeeld en 2 mediatoren moesten dit m.b.v. het
stappenplan oplossen.
Aansluitend op de laatste training hebben de
mediatoren hun diploma ontvangen. We hebben
alle mediatoren even in het zonnetje gezet.
Inmiddels zijn de mediatoren gestart met hun werk.
We wensen ze heel veel succes en plezier!

In het kader van de
kinderboekenweek brachten
verschillende groepen de afgelopen
tijd een bezoek aan de bibltioheek.
Groep 6B was op 14 oktober aan de
beurt.
We hebben een erg leuke ochtend
gehad. Er was eerst een
gezamenlijke start. Onder andere
het themanummer van de
kinderboekenweek werd er
afgespeeld en daarbij lieten 3
meiden hun danstalenten zien.
Na de start gingen de leerlingen in
tweetallen uiteen om de opdrachten
uit te voeren. Er werd hard en
serieus gewerkt!
Ook de wethouder van onderwijs
kwam nog even kijken.

De coaches van de mediatoren zijn juf Nienke B,
meneer Xin-Nan, juf Désirée en juf Frederike

De wijkagent op bezoek
Maandag 18 oktober hadden we in de
groepen 4 wel heel bijzonder bezoek:
wijkagent Bahadir Kocan kwam in de klas.
Het thema van de kinderboekenweek is
beroepen en hij kwam iets vertellen over het
werk van de politie.
Met een PowerPoint heeft hij verteld over de
taken, de kleding, de spullen en de
voertuigen van de politie. Natuurlijk liet hij
ook veel van zijn spullen zien!
Afsluitend mochten de kinderen allemaal
een vraag stellen. De kinderen vonden het best even spannend om een echte agent in de
klas te krijgen, maar wat vonden ze het leuk!
Groep 4a heeft na het bezoek een verhaaltje geschreven over wat er was geleerd en er een
tekening bij gemaakt. Wat hebben ze veel onthouden!
De wijkagent is als verrassing ook nog even langs gegaan bij groep 3, wat een feest!

Hij is af
Tijdens het feestelijke uitje in speeltuin Vrouwenhof vlak voor
de zomervakantie werd aan meneer Teun de “Passend
Onderwijs Pluim” uitgereikt. Deze pluim kregen we voor het
werk dat wij op De Kroevendonk verzetten om inclusief
onderwijs mogelijk te maken. Tijdens deze uitreiking kreeg
meneer Teun een legpuzzel en beloofde hij een foto in het
Lopend Vuurtje te plaatsen als hij af was. Alle puzzelstukjes
samen vormen een mooi geheel. Iedereen hoort erbij.

Vorige week woensdag was er weer een korfbaltoernooi. Er deden 11
teams van de Kroevendonk mee! Daar waren we ontzettend blij mee.
Er was daardoor wel veel begeleiding nodig. Gelukkig hadden we hulp
van verschillende ouders, heel erg bedankt daarvoor!
Wat was het een sportieve en ook gezellige
middag. Er zijn verschillende prijzen
gewonnen. Het gemengde team uit groep 4a
en 4b heeft de eerste plek behaald! Dat is
natuurlijk ontzettend knap.
In groep 6a waren er 2 teams die prijzen
hadden gewonnen. Uit deze groep heeft team 6d de 2e plaats +
de strafworpencompetitie gewonnen en team 6c is 3e geworden.
Er zijn nu dus 3 bekers in groep 6a te bewonderen.
We kijken met een glimlach op deze middag terug!
De leerkrachten van groep 4, 5 en 6

Huiswerkklas gaat maandag 1 november van start
Wat is het?
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen in de huiswerkklas in alle rust
hun huiswerk maken en leren. Zij kunnen gebruik maken van
laptops, waarop ze met bijvoorbeeld Nieuwsbegrip, RekenZeker en
Staal aan schoolwerk kunnen werken. Tijdens de huiswerkklas is er
altijd een juf of meester aanwezig om toezicht te houden. De
huiswerkklas is niet bedoeld voor extra begeleiding van uw kind.
Voor wie?
De huiswerkklas is er voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8. Het is fijn om thuis te komen uit
school en klaar te zijn met werk voor school. Wellicht is er thuis ook niet altijd een laptop of
computer vrij om op Junior Einstein of aan ander digitaal huiswerk te werken. Niet iedereen
heeft thuis een fijne, stille werkplek om geconcentreerd het huiswerk te maken. In de
huiswerkklas bieden we iedereen de mogelijkheid om in een fijne sfeer aan schoolwerk te
werken.
Waar en wanneer?
De huiswerkklas is iedere maandag, dinsdag en donderdag van 15:15 tot 15:45 op de locatie
waar de kinderen les hebben. Voor kinderen uit groep 6 en 7 is dit dus de dislocatie en voor
kinderen uit groep 8 is dit de hoofdlocatie. De huiswerkklas start op maandag 1 november.
Dit is de eerste maandag na de herfstvakantie.
Aan- en afmelden
De huiswerkklas is gratis. Kinderen kunnen aangemeld worden voor
één of meerdere dagen. Hiervoor stuurt u via de ouderapp een bericht
naar meneer Bert. Vermeld daarbij duidelijk de naam, klas en de
gewenste dag(en). Afmelden gebeurt op dezelfde manier. Het kan
natuurlijk gebeuren dat uw kind verhinderd is. Dit wordt door ouders
gemeld bij de eigen juf of meester.
Wanneer kinderen zonder afmelding niet verschijnen, ontvangen
ouders hierover bericht. Bij herhaling wordt de toegang tot de
huiswerkklas tot de volgende schoolvakantie ontzegd.

